
Delirul 
controlat 

al lui 
Dragnea

Fiecare sărbătorește 23 August 
cum vrea. Dragnea a aberat că au vrut 
să-l omoare niște călugări shaolin și 
câțiva ursuleți panda, însă l-au salvat 
doctorița Plușica și doctor Alban (un 
cântăcios din tinerețea mea). Ce nai-
ba, orice individ amfibiu și vâscos se 
crede Belmondo, de când s-a auzit că 
va veni, la Brașov, Gabriel Garko, co-
pia nereușită a lui Alain Delon! Chiar 
și evadarea lui Garko din "Onoare și 
respect" e o parodie după "Clanul si-
cilienilor."

Dar dați-l încolo pe Garko! Pro-
blema e Dragnea. Imediat după ce a 
delirat, tot facebookul l-a tocat cu asa-
sinii din desene animate. Părerea mea 
e că a fost un delir controlat. Și aș vrea 
să aflu cine l-a consiliat pe Dragnea, 
pentru că el a jucat tot timpul la mai 
multe capete. Declarația nu e întâm-
plătoare. Dragnea nu-i un geniu, dar 
are viclenia descrisă de teleormănenii 
Zaharia Stancu și Marin Preda.

Imediat au apărut și reacțiile de la 
peluza politică, unde se află USR, 
tehnocrații și alți patrioți. "Fără țicniți 

în funcții publice", a cerut preferatul 
meu, domnul Vlad Voiculescu. Sigur 
că da, trebuie specialiști în funcții pu-
blice. Economistul Vlad Voiculescu la 
Ministerul Sănătății și doamna doctor 
Monica Pop cu sechestru pe casă. Dar 
cu "Fără țicniți în funcții publice", Voi-
culescu a nimerit-o. Trebuie să vină 
oameni zdraveni la cap și cu familii 
așijderea. Domnul Cioloș și doamna 
Cioloș, de pildă. "Astăzi, între orele 
20.55 și 21.25, voi practica o tehnică 
formală de Mindfulness și îndrepta 
Stare de Prezență către România mea 
dragă!", a scris doamna Valerie Cioloș 
pe facebook. Ce nu-i în regulă aici?

Să trecem la chestii serioase. Civi-
ce. Să sprijinim anticorupția! Eroii 
(care se legitimează cu masca de gaze) 
de la "Fără penali punct ro" pretind că 
au strâns un milion de semnături. Eu 
cred că au iscălit maximum 500.000 
de apologeți ai elitelor muiste, dar și 
așa numărul mi se pare imens. E grav 
că 500.000 de români au fost manevrați 
de Securitatea reîncarnată în forța de 
dreapta. Sunt atât de vehement deoa-
rece neosecuriștii și gladiatorii de la 
Rezist au escrocat Diaspora. Românii 
stabiliți în străinătate au ca slogan 
MUIEPSD - cinste lor, onoare muncii 
și ei chiar muncesc! Diasporezii apla-
udă și scoaterea justiei de sub influența 
politică (excelent!), dar nu se tăvălesc 
de bucurie pentru că justiția a fost în-
călecată de noua Securitate.

Am ceva și pentru jandarmi. Bă, 
nevolnicilor, nu mai dați cu gaze, că e 
inuman! Folosiți tunurile cu apă! De 
când aveam 16 ani am învățat ce în-
seamnă apa, aerul și fraierul. Apa e 
sursă de viață. Vă dați seama câtă apă 
a băut puștiulache paukerist Mihăiță 
Șora?

Dar să înceapă distracția! Anche-
tatoarea de plagiate Emilia Șercan a 
zis, la postul B1 TV, de trei ori într-un 
minut, "cum să spun eu?" Doamna 
cadru universitar, cum să spun eu, 
aveți un vocabular foarte bogat. 
Recunoașteți că ați citit, cum să spun 
eu, mai multe teze de doctorat decât 
cărți de beletristică și de istorie? Cum 
să spun eu, răspundeți cum puteți 
dumneavoastră.  n
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 $ 2869,78

exCluSiv

Prin mai, parcă pe la jumătate, Ludovic Or-
ban a sesizat Parchetul că premierul Viorica 
Dăncilă trădează. Nu în partid, nu în dragoste și 
nici la Biblia de guvernare. Am vrut să scriu Pro-
gramul de guvernare, dar calculatorul nu mă la-
să. Zice că termenul este depășit și că a fost înlo-
cuit. Numai așa îmi iese: Biblia. În fine, Viorica 
Dăncilă trădează așa cum nu a făcut-o niciun 
prim-ministru până acum. Deși Viorica e scun-
dă, trădarea ei era înaltă. Dacă era una de rând, se 
rezolva la notar, fiecare lua ce voia și 'aidi pa! Dar 
nu, Viorica s-a suit pe scaun și, de la înălțimea aia, 
s-a apucat să trădeze.
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Un hoț care a devenit recidivist la 24 de ore de 
la ieșirea din penitenciar a reușit să creeze o pră-
pastie și mai adâncă între judecători și procurori 
și chiar să răstoarne felul în care s-a făcut justiţie 
până acum. 


